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De loopgravenoorlog 1914-
1918:

De oorlog van de Franse generaal 

De oorlog van de Franse soldaat
Uit: HAVEKES, H., Geschiedenis doordacht. Actief 

Historisch denken deel 2, Boxmeer, 2005.



Doel van deze opdracht:

Knowing en Doing

� De leerlingen maken kennis met WO I

� De leerlingen kunnen zich inleven in 

historisch personages

� De leerlingen onderkennen tijd – en 

standplaatsgebondenheid 

� De leerlingen kunnen hun standpunt 

motiveren en  beargumenteren



Geschiedenis is beeldvorming

Geschiedenis is een

reconstructie van het verleden



Learning by doing
Kennis knowing history: 
begrippen en feiten gebruiken

Vaardigheden en attitudes: Doing

history
onderzoeksvraag

bronnenonderzoek

historische vaardigheden en attitude

Activerende  werkvormen



Herinneringseducatie

(1) Kennis en inzicht
(2) Betrokkenheid en 

empathie 
(3) Reflectie en actie



Geschiedenis is werken met een 

onderzoeksvraag 

WWWWW- vragen 

Wanneer?

Waar ?

Wie?

Waarover?

Waarom?



Wanneer ?

situeren in de tijd aan de hand van 

een tijdsband met de gekende 

tijdsbegrippen



Tijdsband lager onderwijs

3de leerjaar:

Vanaf 4de leerjaar:

3800 v. Chr.                                                                 500                    1500                                        1945      



Tijdsband secundair onderwijs



TITEL

Ondertitel

tekst



Waar?

situeren in de ruimte aan de hand 
van een historische kaart



TITEL

Ondertitel

tekst



TITEL

Ondertitel

tekst



TITEL

Ondertitel

tekst



Wie?

voor wie?

door wie?



TITEL

Ondertitel

tekst



TITEL

Ondertitel

tekst







Waarover?

situeren in de 4 maatschappelijke 

domeinen:

-sociaal

-economisch

-politiek

- cultureel



TITEL

Ondertitel

tekst



TITEL

Ondertitel

tekst



Men neemt een boerenkarken, laadt er eene matras op met wit 

hoofdkussen en witte sprei. Twee zusters  en den voerman bestijgen de kar 

en rijden tien, twintig maal naar omliggende streken om patatten en graan 

die in halfzakskens onder de matras gelegd worden, en daarop eene der 

zusters die, bij nakend gevaar, zich als zieke zal uitstrekken (…). Een Duitsch

officierken per velo houdt de kar stil en vraagt bars: “Wat hebt ge daar?” 

(…). Hij bestijgt de kar, krult de neus om den etherreuk, beziet van ver de 

uitgestrekte zuster en ja! Hij spoedt zich om weg te komen. De voorraad 

was gered, en de zusters proesten het uit van lachen.

uit: MERTENS,K., Pastoors rapporteren over de Eerste Wereldoorlog in de provincie Antwerpen. 

Deel I, 2006, p. 206 in: NATH, G. en VAN ALSTEIN, M., 14-18 van dichtbij. Inspiratiegids voor 

lokale projecten over de Grote Oorlog, Acco, Leuven, 2012,p. 43



Waarom? 

actualiseren



TITEL

Ondertitel

tekst



Waarom? 

historiseren



TITEL

Ondertitel

tekst



TITEL

Ondertitel

tekst



TITEL

Ondertitel

tekst



TITEL

Ondertitel

tekst



Specifieke historische 
vaardigheden

heuristiek: verzamelen van het historisch 
materiaal

historische kritiek: bevragen van het 
historisch materiaal

historische argumentatie: een redenering 
opbouwen 

rapportage: structuren en synthetiseren 
via een mondelinge of schriftelijke 
uiteenzetting



Activerende en motiverende 

werkvormen



Weebly Anne Jansens

student XIOS Hogeschool 
Limburg



Wanneer WO I in het 
curriculum?

vastgelegd door de Vlaamse overheid in 
de eindtermen

basisonderwijs

secundair onderwijs



Basisonderwijs

Wereldoriëntatie

1ste graad 

2de graad

3de graad



Secundair onderwijs
PAV

2de en 3de graad

Geschiedenis 

3de graad : 5de jaar -> de lange 19de

eeuw

1ste, 2de en 3de graad: VOETen



“De belangrijkste taak van een 
historicus is om uit te zoeken waarom 
mensen in het verleden handelden 
zoals ze deden, door in de schoenen 
van die mensen te stappen en de 
wereld te bekijken door hun ogen en te 
beoordelen met de waarden en 
normen van die tijd.”

(Leopold von Ranke, 1795-1886)


